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Datum: 2 juli 2014
Tid: 17.00- 21.00  
Plats: Lingome, Väröbacka
Paragraf nr: § 45 –55.
Närvarande: Berth Ottosson

Bengt Bååw
Peter Kling
Sören Knopp
Lars-Olov Pettersson
Eva-Lotta Risedal 
Christina Johnstone
Bo Lundqvist

Ej närvarande: Henrik Olsson

§ 45. Öppnande
Ordföranden Berth Ottoson förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 46. Justerare
Beslutades utse Peter Kling att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§47. Dagordning
Beslutades fastställa dagordningen. 

§ 48. Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemötet den 21 maj 2014 gicks igenom varefter protokollen lades till 
handlingarna.

§ 49. Rapporter
a) Ekonomisk rapport 
Beslutades att punkten skjuts till nästa möte, eftersom rapporten ej finns klar.

b) Medlemsregister mm
Henrik Olsson har tagit fram ett förslag kring medlemsregistrering och fungerande 
rutiner som kommer att gås igenom med Sonja Jochheim under sensommaren.
Beslutades att punkten skjuts till nästa möte.
Beslutades att införa rutiner för att vid varje år följa upp medlemmar som slutar 
Beslutades se över medlemsavgiften och vad som ska ingå, program etc.

c) Citytravet (14 augusti) och Åby stora dag
Hästägareföreningen måste vara synlig. Förslagsvis ska man finnas med i Åbys tält och vara
behjälplig med att dela ut reklam för Åby, fribiljetter etc både på Citytravet och Åbys stora 
dag. Finnas där som ”speaking partner” för hästägare. 
Beslutades att Berth Ottosson tar kontakt med Kent Jellmund, marknadschef.
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d) Hästägarläktaren inkl, Knutssons hörna
Förrådet på hästägareläktaren rensat. Finns kvar ett antal tavlor som ej är uthämtade. 
Beslutades att använda ca 40 000 för att möblera ”Vinnarhörnan”. 
Beslutades att Eva-Lotta Risedal och Bengt Bååw ordnar möbler. 
Beslutades att Berth ordnar en storbilds TV.
Beslutades att erbjuda medlemmar att få hämta kvarlämnade tavlor. De tavlor som ingen 
vill ha går till återvinningen.

e) Hemsidan och övriga infofrågor
Beslutades att Christina kontaktar Göran på Sidmakarn angående hemsidan, och för 
fram de förslag på förändringar som framkommit.

f) Hästägarefrågor
Diskussion fördes kring programmen och hur man ska få ut dessa till potentiella besökare.

g) Banornas uppdrag
Sammanfattningsvis är rapporten en hyllning till hästägarnas funktion och roll. Beskriver 
vad den tilltänkta Regionsportchefen ska syssla, föreslår regionala utbildningsansvariga. 
Skissar på Regioner, där Åby ingår med Axevalla, Vaggeryd och Halmstad. Föreslår 
fördelning av travdagar, att direktincitamenten ökas från 20 - 60 miljoner etc
Beslutades att Hästägareföreningen följer upp hur ST:s förslag påverkar de fyra ingående 
banorna och hur det specifikt påverkar starttillfällena för Åby som i rapporten beskrivs som 
elitloppsbana.

h) RST
Beslutades att de i styrelsen som har möjlighet, skall delta på sydträffen den 24-25 oktober.
Beslutades att medresande ska betala 500:-

i) Övriga rapporter
Berth Ottosson rapporterar att ledningsgruppen för Åby Travsällskap ska diskutera med 
banorna i regionen för att utse vem som ska utreda Åby framtid.
Parkeringsavgiften utanför banan ska vara gratis för medlemmar i Hästägarföreningen, något
som sällskapet ”glömt bort”. Berth Ottoson utsedd att ingå i en grupp för att utreda framtida 
medlemsförmåner.

§ 50. Storbanemöte på Åby 31 juli (Grillnatta)
Styrelsen uppmanas att prata med medlemmar att anmäla hästar till loppet. 
Beslutades att Lars-Olov Pettersson mailar ut inbjudan till medlemmarna, sätter upp anslag 
vid B-tränar lokalen, hästägarläktaren etc.
Beslutades att Beth Ottoson bjuder in Jägersro och Solvalla, 
Beslutades att bjuda på mat på Rasta 13.00 därefter möte.
Beslutades att på stormötet lyfta frågorna om;
Banornas uppdrag, synpunkter på regioner, förslaget att Storbanorna bildar en egen 
organisation, V86 och dess upplägg, hästägarnas ekonomiska villkor.
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§ 51. Medlemsmöte 12 augusti angående Åby Framtid
Synpunkter på Åby Framtid ska lämnas den 15 augusti. Medlemmarna ges möjlighet att 
påverka på mötet den 12 augusti. 
Mötet ska hållas på Hästägarläktaren, korta presentationer av innehåll som sedan får 
diskuteras i smågrupper.
31/7 direktmail till medlemmarna med inbjudan
24/7 utskick till medlemmarna med inbjudan
Underlag finns tillgängligt på hemsidan och ligger på Hästägarläktaren
Beslutades att Lars-Olov Pettersson skriver en inbjudan med lite bakgrundsfakta

§ 52. Hästägardagen 3 september
V86 dag. Åtta lopp under dagen. Sju av loppen sponsras av Hästägareföreningen.
Beslutades att Peter Kling senast i oktober utvärderar hur ”sponsorspaketet” har utfallit. 
Beslutades att Berth Ottoson samordnar intresserade sponsorer

§ 53. Nya Medlemmar
Inget att rapportera

§ 54. Övriga frågor.
Beslutades att i samband med höstmötet den 21 - 22 november besöka Flemming och Peder
Jensen.

§ 55. Avslutning. 
Vi tackar Lars-Olov och Tina för mycket god förplägnad och fantastiskt väder.
Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet

____________________________________________
Christina Johnstone
sekreterare

_____________________________________________
Berth Ottosson
Ordförande

______________________________________________
Peter Kling
Justerare


